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HÅNDBOLDBANEN 

Redskaber: Hastighedsmåler, håndboldbane, stopur, lineal, lommeregner, skriveredskaber og 
papir/hæfte. 
 
 

1.1. Håndboldbanens linjer 

- Hvor lang er håndboldbanens linjer 
sammenlagt (side-, bag- midterlinjerne 
samt frikastlinjerne og målcirklerne)? 
Søg tegning på internettet! 

 
 

1.2. En plantegning 

- Tegn banen i målestoksforholdet 
1:200.  

- Beregn arealet af håndboldbanen og  
arealet af målfeltet. 

 
 

1.3. Hvem skyder hårdest 

- At skyde hårdt med en håndbold kræver både råstyrke og teknik. 
Mål hastigheden på jeres kast med håndbolden (brug hastighedsmåleren). 

- Varm først op med et par prøvekast. Kast derefter 10 gange, hvor du skriver resultatet ned. 
Beregn gennemsnitshastigheden af jeres kast. 

- En af de hårdest skydende mandlige håndboldspiller er Lasse Anderson, der spiller på det 
danske landshold. Han er målt til at skyde 140 km i timen. 

- Sammenlign din skudhastighed med hans (forskel og evt. i procent). 
 
 

1.4. Hastigheds-test 

- Hvor mange sekunder tager det at løbe håndboldbanens længde? 
- Hvad er gruppens gennemsnitstid? 
- Hvad er jeres gennemsnits-hastighed (længde divideret med tid)? 
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Statistik er et vigtigt redskab når håndboldtræneren og spillerne skal vurdere deres resultater.  
 
Statistik kan nemlig hjælpe med at svare på svære spørgsmål 
som: Hvem spillede godt? Hvem spillede dårligt? Hvorfor 
tabte vi? Hvad skal vi blive bedre til? I hvilke dele af spillet var 
modstanderene bedre end os? 
 
Det kræver dog både matematiske færdigheder og lidt kritisk 
sans, hvis man skal forstå statistik og hvis man vil undgå at 
drage de forkerte konklusioner. 
 
I de følgende opgaver skal I bruge det statistiske materiale man finder på  
www.tophaandbold.dk under fanen ”Statistik”. 
 
 

STATISTIK I PRAKSIS 

Redskaber: Computer/telefon med internetadgang, lommeregner, skriveredskaber og papir/hæfte. 
 
 

1.1. Statistisk set 

- Gå ind på hjemmesiden 
www.tophåndbold.dk og se under 
fanen ”Statistik”. Emil Jakobsen 
satte i sidste sæson ny dansk 
ligarekord med at score i alt 244 
mål på en sæson. 
 
Hvilken/hvilke TTH spillere er 
blandt de 20 mest scorende i 
herreligaen og hvilke pladser er de 
på? 

 
- Hvem er den bedste TTH målmand ifølge statistikkerne og hvilke redningsprocent har han 

stået med? 
 

- Gå nu ind på fanen ”Kampprogram” og find ”HTH Herreligaen”. Her er en liste med alle 
kampe.  Find en TTH hjemmekamp og tryk på ”download” og vælg ”Kamprapport”. 
Så får du et skema, hvor du bl.a. kan se advarsler, målscorere mm. 
Lav et cirkeldiagram over fordelingen af TTH målscorere i kampen. 

  

Statistik er (lidt firkantet sagt) 
når man indsamler tal, regner på 
dem og præsentere dem så de 
giver indsigt og overblik.   
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SÆT DIG NED!  

Redskaber: Computer/telefon, skriveredskaber. 
 
Gråkjær Arena blev bygget i perioden 2009-2011 med plads til i alt 3250 tilskuere – inklusiv VIP-
lounges samt sidde- og ståpladser. 
 

- Undersøg fordelingen af tilskuerpladserne og beregn hvor stor en procentdel af tilskuerne 
der har siddeplads.  

 
- Arenaen er inddelt i forskellige 

sektioner, der hver har sit bogstav. 
Sektion B er fx reserveret 
fortrinsvis til sponsorer under 
ligakampene i arenaen. Hvor 
mange tilskuere er der plads til i 
sektion B? 

 
- I sæsonen 2019/2020 var der 

25.028 i alt til de12 kampe i 
grundspillet. Hvor mange tilskuere 
er det i gennemsnit pr kamp? 

 
- Hvor stor en procentdel af arenaens kapacitet har være udnyttet i gennemsnit? 
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SHOUTOUT. HVOR PRÆCIST RAMMER DU? 

 
 
I håndbold gælder det om at kunne skyde præcist på mål, så målmanden har mindst mulig chance for 
at redde skuddet. Nu skal du prøve! 
 
Du får først 3 prøveskud, derefter 10 gældende skud. 
 

- Hvor mange point kan du lave? (skriv tallet ned, da vi senere skal have udregnet klassens 
samlede score) 

 
I matematik arbejder vi også med emnerne:  KOMBINATORIK og SANDSYNLIGHEDSREGNING. 
 

1. Cecilie har ramt med sin første bold i et af de 4 felter. Hvis man ikke tager hensyn til felternes 

størrelse, hvad er så sandsynligheden for at hun har scoret 3 point? 

 
2. Hun rammer også næste gang. Hvad er sandsynligheden for at hun har scoret 3 point i begge 

sine forsøg? 

 
3. Hvad er den højest mulige score på 10 forsøg? 

 
4. Jacob har i alt lavet 6 point i sine 10 forsøg. På hvor mange måder kan han lave de 6 point, hvis 

man ikke tager hensyn til rækkefølgen af sine skud? 

(skriv gerne de mulige kombinationer op). 
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BILAG 1 

Udvalgte regnskabstal fra TTH Holstebro: 
 

Regnskabspost 2018/2019 2019/2020 

   

Nettoomsætning  17.456.929 15.787.359 

   

Personale-omkostninger  11.505.551 12.518.182 

      

Årets resultat  3.881 421.896 

      

Turneringsomkostninger 1.647.999 1.548.458 

      

Internationale turneringer 980.490 636.275 

      

Kampafvikling 533.633 671.318 
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HVORDAN LØBER DET RUNDT ØKONOMISK 

 
Redskaber: Bilag, lommeregner og skriveredskaber. 
 
I bilag 1 på næste side finder du udvalgte regnskabstal for 
TTH Holstebro i henholdsvis regnskabsåret 2018/2019 og 
2019/2020 
 

- Hvor stor er den samlede nettoomsætningen i TTH 
de to år? 
 

- Hvor meget er omsætningen faldet i procent fra 
2018/2019 til 2019/2020?  
 

- Sammenlign det samlede resultat for de to sæsoner? 
 

- Sammenlign 
personaleomkostningerne. Hvad tror 
du af disse omkostninger skal dække? 
 
Hvor stor en procentdel af 
omsætningen bruges til internationale 
turneringer de to år? 
 

- Hvad tror du udgifterne til 
kampafvikling fx skal dække? 
 

- Hvor tror du indtægterne til TTH-
Holstebro primært kommer fra? 
 
Se fx på www.tthholstebro.dk under fanen ”Sponsor”. 
Du kan i bilag 2 se eksempel på indhold i et af TTHs erhvervsnetværk. 
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EKSEMPEL PÅ ERHVERVSNETVÆRK 


